
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

ZÁPIS č.3/2019 
ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 

 

datum a čas 25.4.2019 od 19:00 

místo Hospůdka u Jonešů Dohalice 

přítomni František Petřík, Ing. Jolana Miškářová, Milan Kučera, Kateřina 
Cajplová, Mgr. Terezie Horáková, Petr Košťál, Lucie Brandová 

ověřovatelé Ing.Jolana Miškářová, Milan Kučera 

 
 

PROGRAM 
Starosta obce František Petřík přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva 

Bod č. Obsah bodu, usnesení 

 
01-3/2019 

Starosta seznámil přítomné s programem jednání VZ  
Výsledek hlasování:  7 / 0 /0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 
02-3/2019 

Kontrola usnesení u minulého zápisu 
Výsledek hlasování: 7 / 0 / 0 
Usnesení č. 2: kontrola provedena 

 
03-3/2019 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. 
Mžany – stanovení realizačních priorit dle plánu společných zařízení 
Výsledek hlasování: 6 / 1 / 0 
Usnesení č. 3 : OZ schvaluje realizační priority následovně: 

1. HC 13 + HC 14 
2. VHO1 
3. HC 3  
 

04-3/2019 Žádost ZŠ Dohalice o příspěvek na školu v přírodě pro 16 žáků z obce 
Dohalice. Návrh 1 320 Kč na žáka. 
Výsledek hlasování: 7 / 0 /0 
Usnesení č. 4: OZ schvaluje příspěvek ZŠ Dohalice v částce 1 320 Kč na 
žáka  
 

05-3/2019 Obec předložila návrh na rozdělení pozemku dle KN p. č. 162 v k.ú. Dohalice 
ve vlastnictví manželů Maříkových, výměru 368 m² rozdělit na 225 m² - 
obecní místní komunikace a 143 m² vlastnictví Maříkových. Pan starosta 
přednesl požadavek pana Maříka, že obci oddělenou část převedou do 
vlastnictví, ale místo peněžního plnění požaduje pan Mařík udržovaní a 
sekání pozemku okolo kostela.  
Návrhy od OZ – v kupní smlouvě bude stanovena určitá doba, po kterou 
bude údržba uváděného pozemku prováděna.  
Proběhnou další jednání s panem Maříkem v této věci. 
 

06-3/2019 Žádost Linky bezpečí z.s. o příspěvek 3 000Kč. 
Výsledek hlasování: 3 / 4 / 0 
Usnesení č. 5:  Žádost linky bezpečí nebyla schválena 
 

 
07-3/2019 

Podání žádosti o dotaci na zeleň z OPŽP společně s Mikroregionem 
Nechanicko. Náklady na zpracování žádosti se rozpočítají mezi zúčastněné 
obce. Mikroregion zajistí potřebné kroky k podání žádosti a následné 
realizaci. 
Výsledek hlasování: 7 / 0 / 0 
Usnesení č. 6 : OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na zeleň z OPŽP 
 



 
08-3/2019 

Informace o Obnově katastrálního operátu v intravilánu Horní Dohalice 
novým mapováním – žádost KÚ o součinnost. Přesný termín zahájení bude 
obci od KÚ oznámen nejméně 30 dnů předem  

 
09-3/2019 

Nabídka projektanta na zpracování projektové dokumentace Sakrální stavby 
(márnice, kaplička) v hodnotě 9 500Kč bez daně (v ceně položkový rozpis 
prací). 
Výsledek hlasování 7 / 0 / 0 
Usnesení č. 7: OZ schválilo zadání zpracování pasportu na opravu 
sakrálních staveb v Dohalicích 
 

10-3/2019 Valná hromada VAK HK – 5.6.2019 – delegování zástupce obce Dohalice 
Návrh: Petřík František 
Výsledek hlasování: 7 / 0 / 0 
Usnesení č. 8: OZ schválilo delegovalo zástupce obce Dohalice  pana 
Petříka na valnou hromadu VAK 
 

11-3/2019 Obec byla požádána o vyjádření k projektové dokumentaci D 35 v úseku 
Sadová – Plotiště -   informace o projektové dokumentaci pro stavební řízení. 
V případě zájmu se domluví účast projektanta na informační schůzce 
s občany. 
 

12-3/2019 Účetní obce seznámila OZ s Rozpočtovým opatřením č.1 a č. 2. 
 

 
13-3/2019 

OZ  Petr Košťál informoval o možnosti žádosti o dotaci na odbahnění rybníka 
v lese Holá v Horních Dohalicích spočívající ve vytěžení dřeva, vybagrování 
a osázení. Předpokládaná cena přibl.2 mil., 80%dotace.  
Návrh zastupitelům obce, aby si rozmysleli do příštího VZ. 
 

 
14-3/2019 

Různé: Starosta F.Petřík seznámil přítomné s následujícími informacemi: 
a) Nabídka zpracování variant odkanalizováníobce a možnosti objednání 
studie  
b) Zápis do MŠ Třesovice – 2.5.2019 
c) Zákaz házení roští do kontejneru na bioodpad, roští se odváží do sběrného 
dvora do Sadové (ne větve) 
d) Informace o nabídce zpracování digitalizace kroniky za 5 700Kč bez daně, 
- 300 stránek, výstup na DVD 
e) Žádost p. Hynka Strnada o uzavření sňatku u Husovy lípy panem 
starostou – z důvodu neúčasti matrikářky pan starosta nemůže oddávat 
f) Informace o situaci v lese – napadení smrků kůrovcem a prodeji dřeva 
 

 
15-3/2019 

Diskuse:  
a) Návrh na umístění zásobníků s pytlíky na psí exkrementy v obci 
b) Návrh na umístění kontejneru na papír  
c) Žádost na odstranění kontejneru na sklo od vrat hasičské zbrojnice 
d) Dotaz p .Ryby ohledně hasičské zbrojnice -  s majitelem sousedního 
pozemku se stále jedná 
e) Informace SDH Dohalice o plánovaném sběru železa  
 

Pozn.1 – hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE 
 
Pan starosta ukončil veřejné zasedání ve 21:55 

 
 
Zapsala: Zdeňka Richterová 
 
 
Starosta obce: František Petřík 
 
 
Ověřil: Ing. Jolana Miškářová 
 Milan Kučera 


